


O Município de Franca

• Está localizada na região 
nordeste do estado de 
São Paulo.

• É a sede da 14º região 
administrativa do Estado.

• Possui 347.237 mil 
habitantes.

• Economia predominante: 
Indústria

• Também conhecida como 
a Capital do Sapato 
masculino e do Basquete 
Brasileiro (ORGULHO). 



Oferta de Serviços de Acolhimento no Município:

1. Acolhimento Familiar
Execução municipal 
PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA - desde 1995. 
Capacidade de 15 Famílias de Apoio e também modalidade Família Eventual. (AF)

2. Acolhimento Institucional – Modalidade Abrigo
Executado pela Sociedade Espírita Legionárias do Bem – desde 2013.
RECANTO ESPERANÇA
Capacidade para 22 crianças. 

3. Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar 
Executado pelo Instituto José Edison de Paula Marques – IJEPAM - desde 2013.
IJEPAM CASAS LARES
Capacidade para 65 crianças e adolescentes. 

102 vagas de acolhimento no município de Franca. 



O IJEPAM 
• O Instituto José Edison de Paula 

Marques – IJEPAM é uma associação 
civil de interesse público, sem fins 
lucrativos ou políticos. 

• Fundada em 10/2000.

• Instituição Maçônica.

• Presidente: Cloves Plácido Barbosa

• Executamos serviços junto as Políticas 
Públicas:

• Educação

• Assistência Social



É o Serviço de Acolhimento provisório
oferecido em unidades residenciais, nas
quais pelo menos uma pessoa ou casal
trabalha como educador/cuidador residente
– em uma casa que não é a sua –
prestando cuidados a um grupo de crianças
e adolescentes afastados do convívio
familiar por meio de medida protetiva de
abrigo (ECA, Art. 101).

A MODALIDADE - CASA LAR 



Processo Histórico – IJEPAM CASAS LARES 

Plano de Providências 

Processo de organização e 
construção de entendimento –
fluxos e procedimentos 

Descobrir o nosso legítimo 
FAZER PROFISSIONAL no 
espaço do SAICA



A CASA LAR IJEPAM
• É uma casa como a sua;
• Localizada em um bairro da cidade;
• Moram meninos e meninas, crianças e adolescentes;
• Tem idades de 0 a 17 anos e 11 meses. 
• São cuidados por uma educadora social residente e uma 

auxiliar;
• Frequentam a escola e atividades na comunidade;
• Não estão presos, nem de castigo;
• Não são menores infratores;
• Realizam passeios e tem uma vida social;
• Colaboram com as rotinas da casa;
• Tem a possibilidade de contar com o apoio necessário e os 

seus direitos garantidos, para ressignificar a sua história e 
retornar à sua família, quando possível. 

• Ou se necessário for, oportunizar o encaminhamento para 
família substituta ou ainda, permanecer no acolhimento até a 
maioridade e contar com o apoio da Instituição para que 
possa se organizar e seguir a vida! 



Composição das Equipes de Trabalho

EQUIPE 1

Coordenador: Cássio  

Assistente Social: Thais

Psicóloga: Lisiane 

EQUIPE 2

Coordenador: Tacilene

Assistente Social: Yheda

Psicóloga: Leticia

EQUIPE 3

Coordenadora: Ana Flávia  

Assistente Social: Christiane

Psicóloga: Marcela 

65 vagas conveniadas    

Capacidade Operacional: 82 vagas



EQUIPE COMPLEMENTAR

EQUIPE DE PROJETOS: 

1 COORDENADORA – Katarine 
2 ORIENTADORES SOCIAIS –

Renata e Matheus 

1 PEDAGOGA 
1 ASSISTENTE DE PEDAGOGIA-

Rosângela

EQUIPE DE APOIO 

03 MOTORISTAS
01 AUXILIAR DE LIMPEZA 

EQUIPE ADMINISTRATIVA

04 COLABORADORES 
01 GESTORA ADMINISTRATIVA



Nossas Práticas...



ACOLHIDA – momento da chegada e período de 

adaptação (30 dias).

• Comunicação anterior a recepção da criança/adolescente. 
• Acesso ao processo  judicial anterior a chegada da 

criança/adolescente – Cartório da Infância e “Central de Vagas”. 
• Acolhida da criança/adolescente - equipe disponível no 

momento. 
• Escuta qualificada. 
• Triagem emocional.
• Explicação do serviço de acolhimento para a 

criança/adolescente.
• Avaliação da Casa lar mais adequada (perfil).
• Contato com a educadora  para preparação da acolhida na casa 

lar.
• Roupas, brinquedos, livros. 
• Apresentação da criança/adolescente na casa lar.
• Providências. 
• Construção do PIA



ACOLHIDA – momento da chegada e período de 

adaptação (30 dias) - O trabalho da Equipe de Referência:

• Mapeamento da rede socioassistencial, educação, saúde e 
demais serviços disponíveis que tenham acolhido a 
família, criança/adolescente em determinado período. 
Qualidade do vínculo estabelecido. 

• Recontar essa historia de diferentes perspectivas e 
possibilidades. 

• Levantamento do território de origem. 

• Identificação das equipes do Poder Judiciário, CREAS, 
CRAS para composição do estudo de caso.



ACOLHIDA – momento da chegada e período de 

adaptação (30 dias) - O trabalho da Equipe de Referência:

• Documentos pessoais da criança/adolescente e outras 
burocracias.

• Acolhida da família, identificação das figuras de referência 
para a criança/adolescente. 

• Organização dos atendimentos e visitas.

• Suporte emocional à criança/adolescente e sua família 
para enfrentar o processo de rompimento e separação.  

• Preparação para o desligamento.  



PERMANÊNCIA

• Processo de construção de vínculo e confiança junto 
a criança/adolescente.

• Ofertar condições para que possa recontar a sua 
história.

• O seu reposicionamento no mundo. Que lugar é 
esse?

• Construção de sentido em sua vida.  

• Retomada das atividades consideradas normais no 
cotidiano – escola, atividades complementares, 
oportunidades de praticar esportes, cursos, 
profissionalização. 



PERMANÊNCIA

• Reuniões com a rede/equipes do Poder Judiciário, CREAS, 
CRAS para composição do estudo de caso.

• Trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares por meio 
de visitas, retomada da participação gradativa nas 
atividades diárias da criança/adolescente.

• Quando adolescente – a inserção no mercado de trabalho 
(autonomia financeira). 

• Suporte emocional à criança/adolescente e sua família para 
enfrentar o processo de permanência e alcançar as 
propostas pactuadas no PIA e PAF – Plano de 
Acompanhamento Familiar.



PERMANÊNCIA

• Ressignificação de sua história da sua história familiar.

• Acompanhamento familiar – Trabalho com famílias.

• Projeto de Vida.

• Exercício constante de oferecer condições para que essa 
criança/adolescente possa encontrar seu lugar no mundo, 
viver a sua dor e a sua história (Estar junto). 

• Presença/ não estar só. 



DESACOLHIMENTO 

REINTEGRAÇÃO FAMILIAR 

•Processo de reaproximação familiar. 
• Intensificação do acompanhamento e gradativa 
retomada de responsabilidades. 
• Tentativa de garantir as aquisições ofertadas pelo 
SAICA.
•Suporte emocional à criança/adolescente e sua família 
por um período de 6 meses ou mais. 
•Festinha de despedida.
•Despedida dos espaços de convivência e vínculos 
construídos ao longo do período de permanência no 
SAICA.
•Organização de providências documentais.



DESACOLHIMENTO

MAIORIDADE

•Organização da nova moradia em conjunto com o 
adolescente.
•Suporte intensificado ao adolescente – Regride na 
tentativa de permanecer na Instituição (longa 
permanência).
•Ausência de vínculos e rede de apoio. 
•Festa de despedida.
•Despedida dos espaços de convivência e vínculos 
construídos ao longo do período de permanência no 
SAICA.
•Organização de providências documentais.



DESACOLHIMENTO

ADOÇÃO
•Aproximação gradativa da Família Substituta nos casos 
de adoção tardia.
•Café e almoço na casa lar.
•Passeios com a criança.
•Final de semana com a família. 
•Festinha de despedida.
•Despedida dos espaços de convivência e vínculos 
construídos ao longo do período de permanência no 
SAICA.
•Organização de providências documentais.



Desafios da Reintegração familiar

• Acompanhamento sistemático – CREAS.

• Deficiências das politicas públicas.

• Ofertar à família as mesmas condições que a criança/adolescente obteve 
no período em que esteve acolhida - Lei Família de Origem. 

• Alcançar de fato, o seu protagonismo e empoderamento. 

• Exercício constante para respeitar os seus limites e escolhas.

• Garantia de acesso aos serviços e a garantia da prioridade absoluta –
Serviços disponíveis no território. 

• Conexão com a sua rede de apoio – fortalecimento.



Desafios do desacolhimento por Adoção 

• Perfil dos acolhidos destituídos do Poder Familiar.

• Lidar com a expectativa da criança “quando vocês vão achar uma 
família pra mim?”

• Desmenbramento de grupo de irmãos.

• Lidar com a frustração das dos que PERMANEM  “todo mundo vai 
embora, menos eu”.

• Discordância entre equipes – SAICA x Judiciário. 

• Não acompanhamento do processo de adaptação. 7

• Devolução de crianças (adoção tardia).



Desacolhimento 
por maioridade 



Desafios do desacolhimento por maioridade

• O desafio da moradia. 

• Lidar com a dor do adolescente – ausência de referência, vínculos 
afetivos/rede de apoio/medo de enfrentar a vida sem o “apoio” do SAICA.

• Processo de autonomia e empoderamento durante a execução do projeto de 
vida.

• Inserção em mercado de trabalho.

• Permanência no emprego conquistado.

• Referência para o acolhido: acolhimento 

• Acompanhamento sistemático – CREAS.



ENTRAVES

• Crescimento 103%

• Excedente

• Fragilidade da rede de serviços socioassistenciais.

• Não garantia de direitos junto as políticas publicas.

• Questões especificas dos casos de saúde mental e uso de substancias 
psicoativas

• Ausência de parceria com o conselho tutelar 

• Educadores sociais – trabalho recluso



ENTRAVES

• Fiscalização do serviço – desconhecimento e não compreensão da 
complexidade do trabalho.

• Inserção e permanência de jovens no mercado de trabalho.

• Falta de parceria entre os órgãos reguladores.

• Desafios diários do serviço da alta complexidade.

• Empoderamento da Família de Origem.

• Construção de alternativas de encaminhamento - crianças e adolescentes com 
vínculos rompidos e sem vínculos familiares.

• Descontinuidade dos Serviços – República.

• Aquisição de autonomia precoce – 18 anos. 





É POSSÍVEL OFERTAR 
MELHORES PRÁTICAS 
NAS INSTITUIÇÕES DE 

ACOLHIMENTO NO 
BRASIL. 



• Defender a garantia de direitos.
• Vontade de fazer e aprender da equipe.
• Legítimo interesse pela criança e pelo 

adolescente.
• A criança e o adolescente no centro do nosso 

trabalho.
• O valor da verdade e da transparência.
• Presença genuína.
• Disponibilidade afetiva. 
• O diálogo sincero.
• Escuta presente.
• Qualidade da relação estabelecida. 
• Reflexão conjunta com a criança, o 

adolescente e sua família.
• Promoção de experiências reparadoras.

MOTIVAÇÃO PRINCIPAL E PARÂMETRO ORIENTADOR
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